
ПРОГРАМ 
 

МАРИЈЕ АРАНЂЕЛОВИЋ ЈУРЕША  

судије Првог основног суда у Београду 

 

Поштоване колеге судије,  

 

Приоритетне активности за које бих се залагала као члан ВСС-а су: 

 

1. Заштита и афирмација угледа судова и достојанства судија у јавности (кроз активнији 

однос са јавношћу, одлучније реаговање у случајевима некоректних, увредљивих, неистинитих или 

нестручних коментара који нарушавају углед судија или судова, бржи и адекватнији начин 

комуникације са медијима и др.), као и предузимање мера за очување поверења странака у 

независност, стручност и непристрасност судија (давањем јасних, прецизних и сваком 

грађанину разумљивих информација о раду правосуђа или појединачном случају, предзимањем 

адекватних и ефикасних законом предвиђених мера у случајевима непрофесионалног поступања 

судија и друго).  

 

2. Повећање обима буџетских средстава опредељених за рад судова и усмеравање 

средстава на побољшање услова рада судија и запослених у судовима на територији целе 

Републике Србије (у циљу бржег, бољег и ефикаснијег поступања, одлучивања и израде 

одлука, те побољшања материјалног статуса судија чиме се обезбеђује њихова независност и 

чува достојанство функције коју обављају), као и залагање за законску регулативу која ће 

смањити трошкове који се исплаћују из буџетских средстава и успоставити ефикаснији 

механизам надзора над трошењем ових средстава (у смислу конкретне контроле основа и 

висине исплате трошкова у складу са тарифом о наградама и накнадама трошкова за рад 

адвоката, правилником о накнади трошкова у судским поступцима и друго)  
 

3. Приликом одлучивања о избору, напредовању или разрешењу судија залагаћу се за 

свестрано и непристрасно сагледавање свих аспеката целокупне каријере личности о којој 

се одлучује (односно каднидата за избор на сталну судијску функцију и судије о чијем 

напредовању или разрешењу се одлучује), а у складу са објективним и законом предвиђеним 

критеријумима за вредновање квалитета њиховог рада, стручности и ефикасности, али и 

у складу са годинама судијског стажа, моралним особинама, угледом, понашањем и 

репутацијом међу колегама и странкама. У овом контексту ћу се залагати и за измену 

Закона о Високом савету судства у циљу унапређења транспарентности и квалитета 

изборног процеса и обезбеђивање институционалне заштите поводом одлука овог тела. 

 

4. Имајући у виду различитост материје и надлежности у којој поступају, као и број судија 

основних и прекршајних судова, залагаћу се за измену чл. 22 ст. 1 тач. 4 Закона о Високом 

савету судства у смислу да судије основних судова треба да бирају и изаберу свог 

представника у ВСС-у, а судије прекршајних судова и Прекршајног апелационог суда 

свог представника (како би се обезбедило сигурно учешће оба представника ових судова у 

ВСС-у и релевантније заступање интереса судија који су их избрали).  



5. Свеобухватно разматрање приликом вредновања рада судија у смислу да приликом 

вредновања у складу са Правилником о критеријумима, мерилима, поступку и органима за 

вредновање рада судија и председника судова поред статистичких извештаја и података 

треба разматрати и друге околности од којих зависи квалитет и ефикасност рада судије 
(услови рада, врста, број и сложеност предмета у којима судија поступа, број старих предмета, 

мишљење судије у вези вредновања за одређени период и друго) 
 

6. Равноправно и равномерно упућивање свих судија Републике Србије на стручна 

саветовања ради теоријског и практичног усавршавања за ефикасну примену правничких 

знања у решавању судских предмета.  Судство једне земље не чине само истакнути појединци 

или судије из појединих региона (тј. градова) већ и сви они који добро, ефикасно, савесно, 

поштено и стручно обављају судијску функцију. У том смислу, само судство у коме све судије 

(а не углавном исти појединци) учествују у сталној, континуираној и организованој едукацији и 

размени искустава са колегама може допринети угледу правосуђа у целини.  
 

7. Подједнаку оптерећеност судија у свим судовима на територији Републике Србије (по броју 

и врсти предмета), те да се судовима у којима судије поступају у знатно већем броју предмета у 

односу на републички просек додели већи број судија (према стварним потребама) или да се 

судијама обезбеде бољи услови и материјална накнада.  
 

8. Успостављање ефикаснијег и непосреднијег начина комуникације између законодавне 

власти, ВСС-а и судија, а како би се судијама (који законе примењују у пракси) омогућило да 

активно учествују у доношењу нових закона и изменама постојећих изношењем својих 

искустава и запажања, те давањем предлога и сугестија (нпр. формирањем посебних радних група у 

судовима и радних тела у ВСС-у за непосредну комуникацију са судијама у овом контексту). 
 

9. На крају, надам се да ћете ову тачку мог програма, као и све будуће, допунити сви Ви - 

колеге судије и то својим активним учешћем, добронамерним сугестијама, драгоценим 

искуством и конструктивним предлозима како да решимо проблеме са којима се 

сусрећемо, како да побољшамо услове рада и свој материјални положај, како да будемо 

ефикаснији и стручнији и посебно како да будемо независни. Дакле, залагаћу се да сваки 

судија добије стварну могућност да учествује у очувању достојанства позива који смо 

одабрали.  
 

С поштовањем,  

 

_____________________________ 

Судија Марија Аранђеловић Јуреша  

Кандидат бр. 5  на листи кандидата за изборног члана Високог савета судства  

из основних, прекршајних и Прекршајног апелационог суда  


